
TERVE TALOUS

Tarvitsemme
julkisen talouden
tasapainotalkoot
Terve talous luo tulevaisuuden turvaa ja pelivaraa
odottamattomiin tilanteisiin. Julkisen talouden tasapaino-
talkoot tehdään tulevaisuutta ja tulevia sukupolvia varten.
Toimiva yhteiskunta kannustaa kansalaisia omaan vastuun-
kantoon ja varautumiseen. Toimiva yhteiskunta on myös
yritysten etu – yritykset ja niiden tuomat vientitulot
mahdollistavat sille riittävän rahoituspohjan.

Julkisen talouden kestävyys edellyttää sekä pitkäaikaisia rakenneuudistuksia
että kattavaa menomalttia. Tavoitteena tulee olla velkasuhteen taittaminen
laskuun normaalin talouskehityksen oloissa. Tehokkaita keinoja julkisen
talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä ovat erityisesti työllisyys-
asteen nousu, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuuden nosto sekä
työperusteisen maahanmuuton lisääminen.

Jotta meille kaikille tärkeät julkiset palvelut – kuten korkeatasoinen koulutus,
hyvät sote-palvelut, ulkoinen ja sisäinen turvallisuus – voidaan jatkossakin
turvata, tarvitsemme nykyistä korkeamman työllisyysasteen. Kaikilla
työkykyisillä tulee olla mahdollisuus ja velvollisuus työhön. Yhden talous-
politiikan kulmakivistä onkin oltava kunnianhimoinen työllisyystavoite.

Hallitusohjelmaan on kirjattava sote-uudistuksen korjauspaketti, jolla
monipuolistetaan palveluiden tuottamistapoja ja parannetaan kustannusten
hallintaa. Julkisia menoja on myös priorisoitava aiempaa selkeämmin.
Julkisten palveluiden tuottavuuden parantamiseksi on hyödynnettävä
mahdollisimman laajalti digitalisaatiota ja laadukkaita julkisia hankintoja.

Panostuksia kasvun vauhdittamiseksi on jatkettava, mutta ei velaksi.
TKI- ja infrainvestointeja voidaan tehdä rahoittamalla ne myymällä
valtion omaisuutta.

Kansalaisten omaehtoinen varautuminen ja oma vastuunkanto sekä sosiaali-
turvan vastavuoroisuus ovat keskeinen osa hyvinvointiyhteiskuntaamme.
Julkista hyvinvoinnin rahoitusta on voitava täydentää kaikissa elämän-
vaiheissa yksityisellä rahoituksella.

Julkisen talouden tarvitsemat verotulot on kerättävä maltillisella,
kannustavalla verojärjestelmällä, joka tukee korkeaa työllisyyttä ja
kannustaa yrittämiseen. EK kannattaa lähtökohtaisesti laajoja veropohjia
ja matalia verokantoja.

Tiukka julkisen talouden tilanne rajoittaa mahdollisuuksia laajoihin
veronkevennyksiin, mutta verotusta on käytettävä työkaluna talouden
ja työllisyyden kasvulle sekä ympäristötavoitteiden edistämiselle.

TOIMENPITEET

• Toteutetaan tarvittavat rakenne-
uudistukset: riittävät työllisyystoimet,
sote-uudistuksen korjauspaketti,
kilpailun edistäminen, työperäisen
maahanmuuton lisääminen

• Rahoitetaan tärkeät kasvupanostukset
TKI:hin ja infraan myymällä valtion
omaisuutta.

• Sopeutetaan menoja noin 7–8 mrd.
euroa tulevan kahden vaalikauden
aikana.

• Otetaan käyttöön sitova kehys-
menettely velkaantumisen
ehkäisemiseksi.

• Kevennetään ansiotuloverotusta
pitkäjänteisesti, jotta työ olisi
ensisijaista ja vahvistaa ostovoimaa.

• Tehdään listaamattomien yritysten
osinkoverotuksen kokonaisuudistus ja
kohtuullistetaan perintö- ja lahjaveroa.

• Kannustetaan erityisesti pk-yrityksiä
t&k-toimintaan laajalla t&k-
vähennyksellä.


